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Odstranjivanje starih uređaja  
 

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj 

električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). 

OEEO sadrži onečišćujuće tvari (koje mogu imati loše posljedice na okoliš) i osnovne 

komponente (koje se mogu ponovno rabiti). Važno je podvrgnuti OEEO posebnim 

obradama radi uklanjanja i pravilnog zbrinjavanja svih onečišćujućih tvari te oporabe 

i recikliranja svih materijala. 

Pojedinci mogu imati važnu ulogu pri brizi da OEEO ne postane ekološki problem; 

potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila: 

- OEEO se ne smije smatrati kućanskim otpadom. 

- OEEO treba predati relevantnim prikupnim mjestima kojima upravljaju općine ili 

registrirana poduzeća. U mnogim zemljama za veliki OEEO treba postojati kućno 

prikupljanje. 

U mnogim zemljama, kada kupite novi uređaj, stari možete vratiti trgovcu koji ga mora 

preuzeti besplatno, u okviru zamjene jedan za jedan; ako je riječ o opremi iste vrste koja 

je imala iste funkcije kao i oprema koja se isporučuje. 

 
 

Usklađenost  

Postavljanjem oznake   na ovaj proizvod potvrđujemo da je uređaj u skladu sa svim 

relevantnim europskim propisima koji se tiču sigurnosti, zdravlja i zaštite životne 

sredine i koji se primjenjuju na ovaj proizvod. 

 

Jamstvo  

Minimalno jamstvo je: 2 godine za zemlje EU, 3 godine za Tursku, 1 godina za Veliku 

Britaniju, 1 godina za Rusiju, 3 godine za Švedsku, 2 godine za Srbiju, 5 godina za 

Norvešku, 1 godina za Maroko, 6 mjeseci za Alžir, za Tunis nije potrebno pravno jamstvo. 
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Štednja električne energije  

Savjeti za štednju električne energije: 

• Postavite uređaj u prostoriju s dobrom ventilacijom dalje od izvora topline i pazite 
da ne bude izravno izložen sunčevoj svjetlosti. 

• Nemojte stavljati vruću hranu u hladnjak jer se time povećava unutarnja 
temperatura što dovodi do neprekidnog rada kompresora. 

• Nemojte pretrpavati hladnjak namirnicama kako biste omogućili nesmetan protok 
zraka. 

• Ako se nakupi led, odmrznite uređaj kako biste omogućili rashlađivanje. 

• Ako nestane struje, preporučuje se da vrata hladnjaka ostanu zatvorena. 

• Što rjeđe otvarajte vrata hladnjaka i držite ih otvorenima što kraće. 

• Temperatura ne treba biti preniska. 

• Obrišite prašinu sa stražnjeg dijela uređaja. 
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Köszönjük,       hogy       megvásárolta 

a terméket. 

Az optimális teljesítmény érdekében 

hűtőszekrény használata előtt alaposan 

olvassa el a használati útmutatót. Őrizze 

meg a dokumentációt későbbi 

használatra, illetve más tulajdonosok 

részre. A termék kizárólag háztartási 

használatra és más hasonló alkalmazási 

módokra alkalmas, például: 

- üzletek, irodák és egyéb 

munkakörnyezetek személyzeti 

konyhahelyisége 

- gazdaságok, hotelek, motelek és 

egyéb lakókörnyezetek konyha- 

helyisége 

- panziók konyhahelyisége 

- nem kereskedelmi célú vendéglátási 

és egyéb szolgáltatások. 

A készülék kizárólag élelmiszerek 

tárolására szolgál, minden más 

alkalmazási mód veszélyesnek minősül, 

így a gyártó nem vállalja a felelősséget 

ezekért. Emellett azt javasoljuk, hogy 

figyeljen a jótállás feltételeire. 
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK  

Olvassa el figyelmesen a kezelési és beszerelési utasításokat! 

Ezek fontos tájékoztatással szolgálnak a készülék beszerelésére, 

használatára és karbantartására vonatkozóan. 

A gyártó nem vállal felelősséget az utasításoktól és 

figyelmeztetésektől való eltérés esetén. 

Őrizze meg az összes dokumentumot további használat céljából, 

és adja át a következő tulajdonosnak. 

• Ne csatlakoztassa a berendezést az elektromos 

hálózathoz, míg a csomagoláshoz és szállításhoz 

használt valamennyi védelmet el nem távolította. 

Tartsa a gyermekeket távol a csomagolástól és 

a csomagolóanyagoktól. Fulladásveszély az 

összehajtható kartondobozok és műanyagfólia miatt! 

• Vízszintes szállítás esetén bekacsolás előtt legalább 

4 órán keresztül hagyja állni a berendezést, hogy 

a kompresszorolaj leüljön. 

• Kiszállításkor győződjön meg arról, hogy a termék 

nem sérült, és minden alkatrésze és tartozéka 

megfelelő állapotban van. 

• Ne okozzon sérülést a hűtőkörben. 

• Ne helyezzen akadályokat a készülék szellőzőnyílásai 

és a beépített szerkezet elé. 

• Soha ne mossa bő vízzel a kompresszor környezetét, 

és tisztítás után mindig alaposan törölje át száraz 

ruhával a rozsdásodás megelőzése érdekében. 

• Mivel a készülék nehéz, mindig legalább két személy 

szükséges a kezeléséhez vagy mozgatásához. 

• A méretének és felhasználásnak megfelelő helyre 

szerelje be és állítsa szintbe a készüléket. 
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• Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán 

olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az 

elérhető tápellátás jellemzőinek. Ellenkező esetben 

forduljon villanyszerelőhöz. 

• A készülék 220-240 V váltóáramú, 50 Hz-es 

tápellátást igényel. A rendellenes feszültsé- 

gingadozás nyomán előfordulhat, hogy a készülék 

nem indul be, károsodhat a hőmérséklet-vezérlő 

vagy a kompresszor, illetve működés során 

rendellenes zaj jelentkezhet. Hasonló esetben 

szereljen fel automatikus feszültségszabályozót. 

• Csak az Egyesült Királyság esetén: A készülék 

tápkábele 3 érintkezős (földeléses) dugasszal 

rendelkezik, amelyik szabványos 3 érintkezős 

(földeléses) aljzathoz illeszkedik. Soha ne vágja le 

vagy távolítsa el a harmadik érintkezőt (földelést). 

A készülék beszerélését követően a dugasznak 

hozzáférhetőnek kell maradnia. 

• Győződjön meg arról, hogy a berendezés hálózati 

csatlakozókábele nem akad be a berendezés alá 

mozgatás/szállítás közben vagy után: ügyeljen rá, 

hogy a hálózati csatlakozókábelen nem keletkezik 

vágás vagy egyéb sérülés. Ha a tápkábel megsérül, a 

kockázatok elkerülése végett a gyártó által megadott 

márkaszerviznek vagy megfelelően képzett 

szakembernek kell gondoskodnia a cseréjéről. 

• Ne helyezze a készüléket nyirkos, olajos vagy poros 

helyre, és ne tegye ki azt közvetlen napfénynek vagy 

víznek. 
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• Ne helyezze a készüléket hőforrások vagy gyúlékony 

anyagok közelébe. 

• A fagyasztó rekesszel rendelkező készülékek 

ESETÉN: áramkimaradás esetén ne nyissa ki az ajtót. 

A fagyasztott élelmiszer állaga várhatóan nem 

változik, ha az áramkimaradás az adattáblán található 

időtartamnál rövidebb időre terjed ki (Hőemelkedési 

idő). Ha a hiba ennél tovább tart, ellenőrizni kell az 

élelmiszert, azonnal el kell fogyasztani, vagy meg kell 

főzni, majd újból le kell fagyasztani. 

• Ha azt észleli, hogy a készülék ajtója nehezen nyílik 

lezárást     követően,     ne      aggódjon.      Ez 

a nyomáskülönbség miatt van, mely kiegyenlítődik és 

néhány másodperc eltelte után lehetővé teszi az ajtó 

kinyitását. 

• A készülékben ne tároljon gyógyszereket, 

baktériumokat vagy vegyszereket. A készülék 

háztartási felhasználásra készült, nem megfelelő 

szigorú tárolási hőmérséklet-tartományt igénylő 

anyagok tárolására. 

• Ne húzza meg túlságosan, illetve ne hajtsa össze 

a hálózati     vezetéket,      ne      érintse      meg 

a csatlakozódugót nedves kézzel. 

• A készülékben ne tároljon a gyúlékony hajtógázat 

tartalmazó termékeket (pl. spray palackok), illetve 

robbanékony összetevőket tartalmazó termékeket. 

Robbanásveszély! 



HU 107  

• Ne helyezzen instabil cikkeket (nehéz tárgyakat, 

vízzel teli edényeket) a hűtőberendezés tetejére, 

elkerülve így a személyi sérüléseket, amiket ezen 

tárgyak leesése vagy a vízzel való érintkezés nyomán 

bekövetkező áramütés okozhat. 

• Kizárólag a gyártó által javasolt típusú elektromos 

készülékeket használhatja a hűtő élelmiszertároló 

rekeszeiben. 

• Ne érjen a belső hűtőelemekhez, különösen nedves 

kézzel a törés vagy sérülés elkerülése érdekében. 

• A kockázatnak leginkább a gyerekek, a korlátozott 

fizikai, mentális és érzékszervi képességekkel 

rendelkező személyek vannak kitéve, illetve a 

készülék biztonságos üzemeltetése ügyében 

elégtelen ismeretekkel rendelkezők. Bizonyosodjon 

meg arról, hogy a gyerekek és a veszélyeztetett 

személyek     megértették      a      kockázatokat. 

A készüléket használó gyermekek és veszélyeztetett 

személyek biztonságáért felelős személynek 

útmutatást vagy felügyeletet kell biztosítania ezen 

felhasználóknak. A készüléket kizárólag 8 éves vagy 

annál idősebb gyermekek használhatják. 

• Gyermekek ne játsszanak a készülékkel 

• A 3–8 éves gyerekek használhatják a berendezést 

élelmiszerek be- és kipakolására. 

• A fagyasztó rekesszel rendelkező készülékek 

ESETÉN: ne tároljon palackozott vagy egyéb 

edényekbe zárt folyadékokat (különösen szénsavas 

italokat) a fagyasztó rekeszben. A flakonok és 

palackok szétrepedhetnek! 
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• A fagyasztó rekesszel rendelkező készülékek 

ESETÉN: soha ne tegyen élelmiszert a fagyasztó 

rekeszből közvetlenül a szájába. Fagysérülések 

veszélye! 

• A műanyag elemeket és az ajtótömítést tartsa olajtól 

és zsiradéktól   mentesen.    Ellenkező    esetben 

a műanyag elemek és az ajtótömítés porózussá 

válnak. 

• A műveletek elvégzése előtt húzza ki a hálózati kábelt 

a hálózati aljzatból. 

• Ne próbálja meg felgyorsítani a leolvasztást olyan 

mechanikai készülékekkel és egyéb eszközökkel, 

amelyeket a gyártó nem javasolt erre a célra. 

• Ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat – például 

kést vagy villát – a fagyréteg eltávolításához. 

Leolvasztáshoz soha ne használjon hajszárítót, 

elektromos hősugárzót vagy más elektromos 

berendezést. 

• Javasoljuk, hogy tartsa tisztán a csatlakozódugót, 

mert a túlzott mértékű porlerakódás is tűzhöz 

vezethet. 

• Ne tegyen kísérletet a készülék saját kezű javítására, 

szétszerelésére vagy módosítására. Javítás 

szükségessége esetén mindig vegye fel a 

kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. 

• Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről a készülék 

tisztítása és karbantartása alatt. 

• A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A 

hirtelen hőmérsékletváltozás nyomán az üveg 

megrepedhet. 
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• FIGYELMEZTETÉS: A hűtőkör csövei kis mennyiségű 

környezetbarát, ám gyúlékony hűtőközeget (R600a) 

és szigetelő gázt (ciklopentán) tartalmaznak. A gáz 

nem károsítja az ózonréteget, illetve nem járul hozzá 

az üvegházhatáshoz. A hűtőközeg szivárgása esetén 

ez szemsérülést okozhat, illetve fellobbanhat. 

• A hűtőközeg kör sérülése esetén: 

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati 

dugaszt. 

- A nyílt lángot és/vagy szikraforrásokat tartsa 

a készüléktől távol. 

- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget pár percen 

keresztül. 

- Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot. 

• FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a csatlakozót 

és/vagy a tápkábelt; áramütést vagy tüzet okozhat. 

• FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon hordozható 

többdugaszos kimeneteket vagy hordozható 

tápegységeket. Nem javasoljuk hosszabbító 

vezetékek és több-utas adapterek használatát. 

• Ne próbáljon meg a készülék tetejére ülni vagy állni. 

Ez az Ön vagy a termék sérülését okozhatja. 

A berendezés tervezéséből adódóan nem 

helyezhető más berendezésekre. 

• A terméket kizárólag háztartási használatra 

tervezték és gyártották. 

• Kizárólag a gyártó által forgalmazott eredeti 

alkatrészeket használjon. A gyártó garantálja ezen 

alkatrészek biztonsági követelményeknek való 

megfelelését. 
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• Az ajtó hosszú idejű nyitva tartásával a berendezés 

belső hőmérséklete jelentősen megnövekedhet. 

• Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkező 

felületeket és a hozzáférhető leeresztő rendszereket. 

• Ha 48 órán át nem használja a vízadagolót, tisztítsa ki; 

öblítse ki a vízadagolóhoz csatlakoztatott rendszert, 

ha 5 napig nem adagoltak vizet. 

• A nyers húsokat és halat megfelelő edényben tárolja 

a hűtőszekrényben, hogy ne érjen hozzá, ill. ne 

csepegjen rá más élelmiszerekre. 

• A kétcsillagos fagyasztó rekeszekben (amennyiben a 

berendezés részei) előre fagyasztott élelmiszerek 

tárolhatók, fagylalt tárolható vagy készíthető, illetve 

jégkocka készíthető. 

• Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek 

(amennyiben a berendezés részei) nem alkalmasak 

friss élelmiszerek fagyasztására. 

• Ha a berendezés hosszabb ideig üresen marad, 

kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és 

hagyja nyitva az ajtót, hogy a berendezés belseje ne 

penészedhessen be. 

• A bortároló készülékek esetében: Ezt a készüléket 

kizárólag bor tárolására tervezték. 

• Szabadon álló készülékek   esetében:   Ezt   a 

• hűtőkészüléket nem beépítésre tervezték. 

• 4-csillagos rekesszel nem rendelkező készülékek 

esetében: Ez a hűtőkészülék nem alkalmas 

élelmiszerek fagyasztására. 
• Szakember által cserélhető fényforrás (csak a LED). 

• A termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást 

tartalmaz. 
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Az elavult készülék leselejtezése  
 

Jelen eszköz az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU Az elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (WEEE) való megfelelőség 

alapján lett megjelölve. 

Az elektronikai hulladékok tartalmaznak szennyező anyagokat (melyek negatív hatással 

lehetnek a környezetre), valamint alapanyagokat is (melyek újrahasznosíthatóak). 

Fontos, hogy a WEEE anyagok egyedi kezelésen essenek át, a szennyező anyagok 

megfelelő eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint az anyagok visszanyerése és 

újrahasznosítása érdekében. 

A magánszemélyek fontos szerepet játszhatnak, megbizonyosodva arról, hogy a WEEE 

anyagok nem válnak környezetvédelmi problémává; létfontosságú egyes alapvető 

szabályok betartása: 

- Az elektronikai hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. 

- Az elektronikai hulladékokat a megfelelő, az önkormányzat vagy a regisztrált 

vállalatok által kezelt begyűjtési pontokon kell leadni. Nagy méretű elektronikai 

hulladékok esetén számos országban létezik háztól történő begyűjtés. 

Több országban új berendezés vásárlásakor az ilyen hulladékot ingyen vissza lehet vinni 

a kereskedőhöz, amennyiben a régi berendezés ugyanolyan típusú, mint az új és azzal 

megegyező funkciójú. 

 
 

Megfelelőség  

A  jelzés terméken történő elhelyezésével megerősítjük, hogy jelen termék 

megfelel valamennyi Európai biztonsági, egészségügyi és környezeti követelménynek, 

amely jelen termékre vonatkozó törvénykezésben megtalálható. 

 

Garancia  

A minimális garancia: az EU tagállamaiban 2 év, Törökországban 3 év, az Egyesült 

Királyságban 1 év, Oroszországban 1 év, Svédországban 3 év, Szerbiában 2 év, 

Norvégiában 5 év, Marokkóban 1 év Marokkó, Algériában 6 hónap, Tunézia esetén pedig 

nincs előírva garanciavállalási kötelezettség. 
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Energiatakarékosság  

Az energiatakarékos működéshez a következőket javasoljuk: 

• A készüléket hőforrásoktól távol, jól szellőző helyiségben szerelje fel és ne tegye ki 
közvetlen napfénynek. 

• Ne tegyen forró ételt a hűtőszekrénybe, elkerülve ezzel a belső hőmérséklet 
növekedését, ezáltal pedig a kompresszor folyamatos működését. 

• Ne halmozza egymásra az élelmiszereket, biztosítva ezzel a megfelelő légáramlást. 

• Jegesedés esetén jégtelenítse a készüléket a hideg átvitelének biztosítása 
érdekében. 

• Áramszünet esetén tanácsos a hűtőgép ajtaját zárva tartani. 

• A lehető legritkábban nyissa ki a készülék ajtaját, és a lehető legkevesebb ideig 
tartsa nyitva azt. 

• Ne állítsa túl alacsony hőmérsékletre a termosztátot. 

• Távolítsa el a készülék hátoldalán lévő port. 


